
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od Stowarzyszenia Mieszkańców B., a także od samych mieszkańców, otrzymałem pismo z prośbą  

o interwencję w sprawie wykupu mieszkań na terenie gminy B. należących do Skarbu Państwa,  

a zarządzanych przez (…) Sp. z o.o. w B. (ul.…). 

Chodzi o to, aby w ramach programu „Mieszkanie +” umożliwić tym najemcom wykup na własność 

wynajmowanych mieszkań. Pomysł jest, uważam, bardzo dobry, ponieważ jako długoletni najemcy 

wspomnianych mieszkań należących do Skarbu Państwa mogliby wykupić je za cenę rozsądną zarówno dla 

nich, jak i dla Skarbu Państwa. Jak wiem, podjęli już w tym celu kroki, by poznać stanowisko władz 

Skarbu Państwa i rozpocząć rozmowy mające doprowadzić do przyjęcia stosownych rozwiązań. 

Nie bez znaczenia dla całej sprawy pozostaje fakt, że koszty najmu i utrzymania mieszkań w B. są 

bardzo wysokie ‒ ceny ustalane przez (…) zawsze znajdowały się na wyższym poziomie w stosunku do 

cen ustalanych przez inne podmioty. Ponadto od 10 lat ceny te są systematycznie podnoszone. W chwili 

obecnej sam czynsz z kwoty 500 zł, którą mieszkańcy płacili kiedyś, wzrósł do 1000 zł, co przy 

zmieniającej się ciągle sile nabywczej pieniądza stanowi dla nich znaczne obciążenie finansowe, do 

którego należy doliczyć również inne koszty związane z mieszkaniem oraz wszelkie wydatki ponoszone  

z tytułu utrzymania rodzin. 

Chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa każdego z najemców jest inna, różne są również 

możliwości zarobkowania, jednak pragną oni dołożyć wszelkich starań, by zgromadzić środki na wykup 

mieszkań, w których mieszkają wraz z rodzinami. Stanowią one bowiem dla każdego z nich dom,  

w którym pragną mieszkać i wychowywać swoje dzieci, następne pokolenia Polaków. W tej sytuacji 

wykup mieszkań stanowiłby dla nich ogromną szansę, aby ustabilizować sytuację bytową oraz polepszyć 

warunki życia młodych małżeństw i rozwojowych rodzin. 

Wiadomo, że zapotrzebowanie na własne mieszkanie jest w Polsce ogromne, jednak mało która rodzina 

może sobie na takowe pozwolić, ponieważ ceny nowych mieszkań są uplasowane na tak wysokim 

poziomie, że dla większości niemożliwe staje się ich kupno. Szansą dla nich staje się więc wykupienie 

mieszkań od Skarbu Państwa za akceptowalną dla obu stron cenę. 

Przypomnę, że premier Beata Szydło zainaugurowała właśnie na Śląsku program „Mieszkanie +”. 

Oczywiście, wiem, że chodzi o budowę mieszkań w ramach tego programu dla 17 miast. Uważam jednak, 

że skoro rząd realizuje obecnie wiele programów prorodzinnych mających na celu polepszenie sytuacji 

mieszkalno-bytowej polskich rodzin, w tym program „Mieszkanie +”, należałoby przyjść z pomocą tym 

młodym małżeństwom, które wynajmują lokale należące do Skarbu Państwa. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


